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VABILO K SODELOVANJU PRI PRIPRAVI MONOGRAFIJE 
GEOPROSTORSKA PODPORA OBRAMBNEMU SISTEMU 

REPUBLIKE SLOVENIJE – 2. DEL 

Boris Kovič 

V Direktoratu za obrambne zadeve Ministrstva za obrambo RS, ki je pristojen za geoprostorske 
zadeve in razvoj kartografskega sistema za potrebe obrambe, smo leta 2012 izdali znanstveno-
strokovno monografijo Geoprostorska podpora obrambnemu sistemu Republike Slovenije. Delo je 
bilo predvideno kot učno gradivo in je nastalo v sodelovanju Ministrstva za obrambo z Inštitutom 
za antropološke in prostorske študije Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije 
znanosti in umetnosti ter Geodetskega inštituta Slovenije. V njem so predstavljene aktualne vsebine 
in projekti z geoprostorskega področja, ki se nanašajo na obrambo. V fizični obliki je dosegljivo v 
Knjižnično-informacijskem centru Ministrstva za obrambo ter Narodni in univerzitetni knjižnici 
in vseh osrednjih knjižnicah v Sloveniji, v digitalni obliki pa v Digitalni knjižnici Slovenije – dLib.
si (http://www.dlib.si/results/?query=’keywords%3dgeoprostorska+podpora’&pageSize=25).

Zaradi zelo pozitivnih odzivov ob izidu monografije smo se na ministrstvu odločili, da delo 
nadaljujemo in leta 2014 izdamo novo učno gradivo, ki bo namenjeno udeležencem usposabljanja 
Geoprostorska podpora obrambnemu sistemu Republike Slovenije ter se bo uporabljalo kot 
dodatni vir informacij na vojaško-strokovnih usposabljanjih. 

V novi monografiji želimo predstavili teme, ki obravnavajo predvsem praktični vidik uporabe 
geoprostorskih podatkov v mednarodnih operacijah in misijah ter letalskih enotah Slovenske 
vojske, ter čim več prispevkov o uporabi geoprostorskih podatkov v Slovenski vojski (in Upravi 
Republike Slovenije za zaščito in reševanje), zlasti v praktičnih primerih med načrtovanjem ali 
izvedbo naloge. Prav tako želimo predstaviti aktualne novosti z geoprostorskega področja, torej 
kartografije, vojaške geografije, geoinformatike, satelitske detekcije in geodezije.

Verjamemo, da je med vami veliko strokovnjakov, ki bi lahko obogatili monografijo ter svoje znanje 
in izkušnje ponudili tudi drugi zainteresirani javnosti. Vse zainteresirane avtorje vabimo, da namero o 
sodelovanju sporočijo na naslov geo(at)mors.si. Prosimo tudi, da pri tem navedete naslov in obseg članka.

Kontaktni osebi v Sektorju za načrtovanje sta Jože Balas, telefon (01) 471 22 53, in Boris Kovič, 
telefon (01) 471 14 84, informacije pa lahko dobite tudi na elektronskem naslovu geo(at)mors.si. 

Vabljeni torej k sodelovanju! 

Boris Kovič, univ. dipl. inž. geod.
Direktorat za obrambne zadeve
Ministrstvo za obrambo RS
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